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Ilha de Moçambique, Moçambique

Assinatura de acordo com a Universidade Lúrio

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 decorreu no dia 18 de janeiro, a assinatura de um Memorando de
 Entendimento entre a UCCLA e a Universidade Lúrio, em Moçambique, nas
 instalações da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição de artistas angolanos na UCCLA

Será inaugurada no dia 7 de fevereiro, às 18 horas, a exposição Artes
 Mirabilis, uma coletiva de artistas angolanos, nas instalações da UCCLA.
 Coorganizada com a Embaixada de Angola em Portugal conta com o apoio
 de algumas instituições, entre elas a Fundação Berardo. A exposição tem
 como objetivo divulgar a cultura de Angola, do passado ao presente,
 assinalando duas datas fundamentais: 4 de Fevereiro e o 4 de Abril. Contará
 com as presenças, entre outras, da Ministra da Cultura de Angola, Carolina
 Cerqueira, dos Ministros da Cultura e Justiça de Portugal, Luís Filipe de
 Castro Mendes e Francisca Van Dunem, e do Embaixador de Angola em
 Portugal, José Marcos Barrica.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visitas de cortesia à UCCLA

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, em visitas de
 cortesia, o general Perigrino Isidoro Huambo e o general José Tavares,
 respectivamente nos dias 1 de fevereiro e 17 de janeiro.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/assinatura-de-acordo-com-universidade-lurio-0
http://www.uccla.pt/noticias/exposicao-de-artistas-angolanos-na-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/visitas-de-cortesia-uccla


Lisboa, Portugal

Apresentação da obra vencedora da 2.ª edição do
 Prémio Literário UCCLA em Lisboa

A obra vencedora da 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA, atribuída ao livro
 “Diário de Cão” da autoria do brasileiro Thiago Rodrigues Braga foi
 apresentada nas lojas FNAC, em Lisboa, Portugal.

Ler mais

Cascais, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA em Cascais

Terá lugar no dia 4 de maio, a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, na
 vila de Cascais, em Portugal, resultado da deliberação da Assembleia Geral
 ocorrida em Angola. A Assembleia Geral coincidirá com o Encontro Global
 Horasis 2018, que decorrerá de 5 a 8 de maio, em Cascais. Este encontro é
 um dos principais encontros de líderes empresariais e reúne personalidades
 de relevo mundial.

Ler mais

Portugal

Visita da vice-presidente da Câmara de
 Guimarães à UCCLA

Terá lugar no dia 9 de fevereiro, uma reunião com a vice-presidente da
 Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Paula Pinto, no sentido de um
 envolvimento e de uma maior participação na UCCLA pela cidade de
 Guimarães, membro efetivo da organização.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher Lisboa Africa Fashion Week

Com o objetivo de divulgar a moda africana, vai decorrer, de 9 a 11 de
 fevereiro, o desfile da Lisboa Africa Fashion Week, nas instalações da
 UCCLA. Alguns dos nomes que estarão presentes neste certame de moda
 são Nuno Vidigal, Marc B, António Leal e Silva, Samira, Benkutchi, Jaua,
 entre outros.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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UCCLA acolhe o lançamento do livro “Poemas em
 Tempo de Guerra”

Terá lugar no dia 3 de fevereiro, pelas 17 horas, o lançamento do livro
 “Poemas em Tempo de Guerra” da autoria de Filomena Afonso, no auditório
 da UCCLA.

Ler mais

3.ª edição do Prémio Literário UCCLA “Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa” -
 Prazo de candidaturas alargado

As candidaturas à terceira edição do Prémio Literário UCCLA “Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa” foram alargadas até ao dia
 28 de fevereiro de 2018. O Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa tem como objetivo estimular a produção de
 obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto)
 e da poesia, em língua portuguesa, por novos talentos escritores.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do presidente da Câmara de Deputados de
 Salvador da Bahia a Lisboa

O presidente da Câmara de Deputados de Salvador da Bahia, no Brasil,
 visitará a cidade de Lisboa, nos dias 15 e 16 de fevereiro. Para além de
 reuniões na Câmara de Lisboa, visitará a UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Câmara de Lisboa receberá o Corpo Diplomático

Como vem sendo tradição, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
 Fernando Medina, vai receber os representantes do Corpo Diplomático
 acreditado em Lisboa, numa receção que terá lugar no Salão Nobre dos
 Paços do Concelho, no dia 6 de fevereiro, pelas 18 horas, situação que lhe
 permitirá também dar conta das atividades da UCCLA.

Ler mais

Portugal

Apresentação do Programa de Ação Cultural
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 Externa 2018

Decorreu no dia 18 de janeiro, no Camões - Instituto da Cooperação e da
 Língua, a sessão de apresentação do Programa Indicativo Anual da Ação
 Cultural Externa 2018, que contou com a presença do Secretário-Geral da
 UCCLA, Vitor Ramalho. A sessão contou com as intervenções do ministro
 da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e da secretária de estado dos
 Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Programa de bolsas de estudo para alunos de
 Oeiras e dos PALOP

Com vista a retomar as políticas de cooperação, a autarquia de Oeiras, em
 Portugal, vai triplicar as bolsas de estudo sociais aos alunos do concelho até
 2021 e conceder duas bolsas de estudo por ano a cada Município com que
 tem acordo de geminação, já a partir do próximo ano letivo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa investe no apoio aos idosos

A Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
 apresentaram um programa social, de apoio à população idosa da cidade,
 que prevê a construção de oito casas para lar e cuidados continuados. O
 programa prevê um investimento de mais de 100 milhões de euros, em
 respostas a executar nos próximos oito anos.

Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Novos projetos de requalificação em São Vicente

O município de São Vicente, em Cabo Verde, vai realizar obras de
 requalificação na estrada e na zona envolvente da Baía das Gatas e
 requalificação da estância turística, com o objetivo de assegurar um
 desenvolvimento sustentável na Ilha. Os dois projetos estão avaliados em
 500 mil contos.

Ler mais

Bolama, Guiné-Bissau

Reabilitação de centros de saúde em Bolama

http://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-programa-de-acao-cultural-externa-2018
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O Governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Saúde Pública,
 anunciou a inauguração das obras de 13 Centros de Saúde, totalmente
 reabilitados na região de Bolama Bijagós, concretamente em Canogo e
 região sanitária de Bubaque. A intervenção faz parte do projeto de
 reabilitação de 64 centros de saúde ao nível do país, cujo início teve lugar
 em março no centro de saúde de Có, região de Cacheu, no ano passado.

Ler mais

Macau, China

Famílias vulneráveis podem pedir admissão
 prioritária em creches de Macau

As famílias de Macau que se encontram em situação vulnerável podem pedir
 a admissão prioritária das crianças nas creches subsidiadas pelo Governo.
 O novo regime destina-se às crianças com idade inferior a 3 anos, inseridas
 em famílias economicamente carenciadas, monoparentais ou com membros
 portadores de deficiência e/ou doença crónica, sendo a elegibilidade
 determinada pelos rendimentos.

Ler mais

Oecussi-Ambeno, Timor-Leste

Inauguração do sistema de abastecimento de
 água potável em Oecussi-Ambeno

Foi inaugurado o sistema de abastecimento de água que fornecerá água
 potável, 24 horas por dia, a 1570 famílias de Pante Macassar, em Oecussi-
Ambeno, Timor-Leste. Este projeto resulta da celebração de um acordo de
 parceria entre o Governo de Timor-Leste e o Asian Development Bank
 assinado a 28 de outubro de 2011.

Ler mais

Assomada, Cabo Verde

Abertura de uma loja social na Assomada

Uma loja social para ajudar famílias em dificuldades vai abrir no centro da
 cidade de Assomada, em Cabo Verde, funcionando com base em artigos
 doados por particulares, parceiros e lojas locais. O objetivo da loja social,
 com um orçamento de 500 mil escudos, é dar respostas, de forma célere, às
 famílias mais vulneráveis.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil
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Inclusão social na prefeitura do Rio de Janeiro

A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, lançou os programas Vaga Social e
 Independência Social, um projeto de inclusão social em que pretende que
 5% das vagas de trabalho sejam destinadas a pessoas acolhidas em
 abrigos municipais.

Ler mais

Benguela, Angola

Benguela vai ter Centro Integrado de Segurança
 Pública

Foi lançado o projeto de construção de um Centro Integrado de Segurança
 Pública, que estará disponível, até ao final deste ano, para monitorização
 das ocorrências delituosas na província de Benguela, em Angola. O projeto
 da infraestrutura prevê um edifício de três pisos, com uma unidade para
 esquadra policial, espaço de veículo de comando automóvel, de vigilância
 do trânsito, sala tecnológica, bem como sistema de comunicação "trunking
 digital".

Ler mais

Covilhã, Portugal

Covilhã lança projeto para preservar azulejos

A Câmara da Covilhã, em Portugal, vai lançar o projeto "Património Azulejar
 da Covilhã", que visa contribuir para a preservação e conservação dos
 azulejos do concelho. Será, igualmente, feito um inventário do património
 azulejar do concelho, colocando a Covilhã num patamar de charneira nesta
 área, ao lado de outros que integram atualmente a Rota do Azulejo em
 Portugal.

Ler mais

Livro "A Geração da Utopia" de Pepetela

Nesta edição, e após a publicação do último livro sobre a Casa dos
 Estudantes do Império pela UCCLA, não poderíamos deixar de sensibilizar
 os leitores para o romance de Pepetela que relata a vivência da casa “A
 Geração da Utopia”.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

http://www.uccla.pt/noticias/inclusao-social-na-prefeitura-do-rio-de-janeiro
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São Tomé e Príncipe conta com laboratório de
 referência na luta contra a tuberculose

A cooperação técnica brasileira, no sector da saúde, em São Tomé e
 Príncipe permitiu criar e instalar o primeiro laboratório de referência nacional
 de luta contra a tuberculose.

Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde lança Cartão Único de Cidadão

O Governo cabo-verdiano lançou o Cartão Nacional de Identificação,
 documento que será emitido em Portugal e que vai substituir os atuais
 bilhetes de identidade. O novo documento vai permitir ainda juntar outros
 números, como o de contribuinte fiscal e o de previdência social, e terá uma
 maior segurança na identificação do cidadão e proteção da sua identidade
 contra a falsificação e usurpação.

Ler mais

Guiné-Bissau

Artur Silva nomeado novo primeiro-ministro da
 Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou o antigo chefe da
 diplomacia guineense Artur Silva como o novo primeiro-ministro do país.
 Além de ministro dos Negócios Estrangeiros, Artur Silva foi também ministro
 da Defesa, da Educação e das Pescas.

Ler mais
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